Előterjesztés száma: 105/2020.
Iktatószám: H/1675-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. október 29-i rendes ülésére

Tárgy: Szada nagyközség téli üzemeltetési tervének elfogadása

Előkészítette:

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

Előterjesztő:

Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat
Törvényességi szempontból megfelel:
………………………………………
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Szada Nagyközség Önkormányzat kötelező feladata az üzemeltetése alatt álló területek esetén
a téli időjárás forgalombiztonságot veszélyeztető hatásait mérsékelni.
A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a
kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem
csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési
önkormányzat feladata.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályait a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) mellékleteként
kiadott Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza. A Szabályzat 3.3.1 pontja alapján
a közút kezelője köteles téli útüzemeltetési tervet készíteni, melynek pontos tartalmi elemeit
a Rendelet D) függeléke tartalmazza.
Az előterjesztés teljes terjedelmében többször hivatkozik a közútkezelési osztályokra, ezért
először azt célszerű megismerni.
Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai
A helyi közutak és közúti szakaszok Közútkezelési
útkategóriái
szolgáltatási
burkolt úton
Belterületi I. rendű főutak
I.
Belterületi II. rendű főutak
II.
Belterületi gyűjtőutak
III.
Belterületi kiszolgáló és lakóutak
IV.
Külterületi közutak
V.
Kerékpárutak
VI.
Gyalogutak és járdák
VII.

Közútkezelési
osztály szolgáltatási
földúton
–
–
III/f
IV/f
V/f
VI/f
VII/f

osztály

Síkosság elleni védekezés
A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjeit a Rendelet alábbi táblázata
tartalmazza. A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak
tekinthető, ha a hőmérséklet –8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30
km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a
szórási munka észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama
meghosszabbodhat.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb műtárgyak síkosságmentesítésre.

A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjei
Közútkezelési
A szórási munka megkezdésének
szolgáltatási osztály időpontja, az észleléstől számítva
(óra)
I.
0,5–1,0
II.
1,5–2,0
III.
2,0–3,0
IV–V.
4,0–5,0

A
síkosság
megszüntetésének határideje
(óra)
4,0
6,0
8,0
24,0

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosságmentesítési munkák során a kerékpárutak, a
gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék)
védelmére. A kloridhatást minimálisra kell csökkenteni: törekedni kell, hogy az egyszeri klorid
kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.
A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról
Az I. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közútnál, ha a hóréteg vastagsága eléri a 3–5
cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után – 15–20 cm leesett hó
mennyiség esetén – a hó eltávolítást 6 órán belül javasolt elvégezni.
A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg vastagsága
eléri az 5–10 cm-t, a hó eltávolítást indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után – 15–20
cm leesett hó mennyiség esetén – a hó eltávolítást 6 órán belül javasolt elvégezni.
Az I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba besorolt közutak melletti járda hó eltakarítását
a közút szolgáltatási osztálya szerint indokolt elvégezni.
A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg 15–20 cm,
a hó eltávolítást a hóesés megszűnése után 24 órán belül indokolt elvégezni.
A IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, az I., a II. és a III.
közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után szükséges a
személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.
A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési járművek
megállóiban – a járda (amennyiben az peron) területén – az I. közútkezelési szolgáltatási osztály
rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat – lakosság igényeihez
igazodó – szabályozása szerint javasolt eljárni.
Hóolvadáskor, a hólé lefolyásának biztosítása érdekében a közút kezelőjének gondoskodnia
kell a vízelnyelők, vízelvezető rendszerek szabaddá tételéről.
A hófúvás okozta akadályok megszüntetése
A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak közútkezelési szolgáltatási
osztálya határozza meg. A sürgősségi sorrendet indokolt esetben meg lehet változtatni.
Rendkívüli időjárás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnának, az

elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell megkezdeni, illetve
folytatni.
Indokolt, hogy a téli üzemeltetési terv tartalmazza az egyes közutak védekezési rendszerbe
sorolását, melyben figyelembe kell venni a domborzati, vonalvezetési adottságokat és az
érvényes környezetvédelmi előírásokat, valamint azt, hogy a felmerülő időjárási helyzetekben
milyen intézkedések szükségesek.
Védekezési rendszerek, és a hó eltakarítás sorrendje:
Az egyes besorolások magyarázata:
– őrjáratos út: az az útszakasz, amelyen a védekezés a teljes úton rendszeresen vegyi vagy
érdesítő anyaggal történik – éjjel-nappal – a síkosság függvényében; az őrjáratos rendszerbe
(rendszeres ellenőrzés és teljes védekezés) az I., II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályba
sorolt és egyéb szempontból kiemelt közutak tartoznak; továbbá a közterületi és
közintézmények, orvosi rendelők parkolója.
– rayonos út: olyan út, ahol a védekezés nem terjed ki a teljes hosszra és maga a védekezés
szakaszos; a rayonos rendszerbe (időszakos ellenőrzés és veszélyes helyeken szakaszos
védekezés) tartozik a IV., V. és a VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak
tartoznak.
– fehér út: olyan út, ahol síkosság elleni védekezés nincs, az ellenőrzés csak az útellenőrzés
gyakoriságával történik; nem terveztünk erre az estre.
Az egyes besorolásokhoz tartozó közterületek felsorolását a jelen előterjesztés mellékletét
képező téli üzemeltetési terv melléklete tartalmazza.
Szada nagyközség területén átvezető főút (Dózsa György út) hó- és síkosságmentesítéséről a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik.
A hó eltakarítását és a síkosság-mentesítési feladatok ellátását az YHY 086 és YJM 267
forgalmi rendszámú MTZ traktorokkal; YHS 300 forgalmi rendszámú NEW HOLAND
traktorral; YCY 122 forgalmi rendszámú Zetor traktorral; YLG 648 forgalmi rendszámú
rakodógéppel; valamint az LPZ 816 RTX 283 forgalmi rendszámú UNIMOG teherautókkal
és azok sószóró és hótoló adapterével láttatjuk el.
A kijelölt hó lerakó hely a Berek utca (4423/2 hrsz.).
A kézi hó eltakarítást a Szada Nova Településfejlesztési Nonprofit Kft. munkavállalóival,
valamint a rendelkezésünkre álló közmunkás létszámmal tudjuk biztosítani.
A fentiekben részletezett intézkedési sorrend az adott előre nem látható, azonnali beavatkozást
igénylő esetek hatására változhat. A lakosság aktív közreműködése azonban mindenképp
szükséges az eredményes hó eltakarításhoz, és síkosság mentesítéshez.

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az
előterjesztett anyag szerinti téli üzemeltetési terv csatolt határozattal történő elfogadására.
Az előterjesztés melléklete: Szada nagyközség téli üzemeltetési terve (tervezet)
Szada, 2020. október 22.
Pintér Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (X. 29.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2014. (I. 28.) GKM rendelet D) függelékében meghatározott
kötelezettségének eleget téve Szada nagyközség téli üzemeltetési tervét a 105/2020. számú
előterjesztés melléklete szerint elfogadja, felkérve egyben a polgármestert annak minden év
november 10. napjáig történő felülvizsgálatára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

